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COMUNICADO

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO EUROSISTEMA
em 31 de Dezembro de 19991

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 31 de Dezembro de 1999, a alteração de

EUR 27 mil milhões, relativamente às operações, na rubrica ouro e ouro a

receber (rubrica 1 do activo) correspondeu a uma venda de 3 toneladas de

ouro por um banco central nacional do Eurosistema. A operação está em

conformidade com o “Central Bank Gold Agreement” (acordo dos bancos

centrais sobre o ouro) de 26 de Setembro de 1999. A posição líquida do

Eurosistema em moeda estrangeira (rubrica 2 e 3 do activo menos rubricas 6,

7, e 8 do passivo) aumentou EUR 13 mil milhões, passando a EUR 249.9 mil

milhões; uma redução de EUR 0.4 mil milhões relativamente às operações foi

compensada pelos efeitos da reavaliação trimestral das rubricas do balanço

(EUR 13.4 mil milhões – ver Secção IV, abaixo).

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema emitidos por residentes na

área do euro e expressos em euros (rubrica 6 do activo) diminuíram EUR 0.5

mil milhões passando a EUR 23.5 mil milhões. O montante de notas em

circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 4.2 mil milhões, passando a

EUR 375 mil milhões. As responsabilidades para com a administração pública

(rubrica 4.1 do passivo) aumentaram EUR 8.1 mil milhões, passando a EUR

56.5 mil milhões.

                                                
1 O presente balanço da situação financeira não inclui ainda valores definitivos devido aos

procedimentos de fim de ano ainda em curso.
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II. Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às contrapartes do sector financeiro

(rubrica 5 do activo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 3 do passivo)

aumentaram EUR 22.2 mil milhões, passando a EUR 239.6 mil milhões. Na

quinta-feira 30 de Dezembro de 1999, venceu uma operação principal de

refinanciamento no valor de EUR 57 mil milhões e foi liquidada uma nova no

montante de EUR 70 mil milhões.

O recurso à facilidade de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do activo)

aumentou EUR 11.3 mil milhões, passando a EUR 11.4 mil milhões, enquanto

que o recurso à facilidade de depósito (rubrica 2.2 do passivo) aumentou

EUR 2.5 mil milhões, passando a EUR  2.6 mil milhões.

III. Depósitos à ordem do sector financeiro da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem

das contrapartes no Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) aumentou EUR 9.5

mil milhões, passando a EUR 114.5 mil milhões.

IV. Reavaliação de fim de ano da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas para o Eurosistema,

o ouro, a moeda estrangeira, os títulos negociáveis e os instrumentos

financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços do mercado

vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da

reavaliação em cada rubrica do balanço em 31 de Dezembro de 1999 é

ilustrado na coluna adicional: “Diferença em relação à semana anterior

resultante de reavaliações”. As principais taxas de câmbio utilizadas para a

reavaliação foram:

USD 1.0046 por EUR

JPY 102.73 por EUR

Ouro: EUR 289.518 por onça de ouro fino.
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Direitos de saque especiais: EUR 1.364976 por SDR

NOTA: Alteração do dia de publicação no início de cada trimestre

Como anunciado na semana passada, o BCE decidiu alterar o dia de

publicação do primeiro comunicado sobre a situação financeira

consolidada do Eurosistema, após o final de um trimestre, para a quarta-

feira. Os restantes comunicados semanais sobre a situação financeira do

Eurosistema emitidos durante o trimestre continuarão a ser publicados à

terça-feira.
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Activo Situação em   Passivo Situação em

de 1999 operações   reavaliações de 1999 operações   reavaliações
       
        

1 Ouro e ouro a receber 116,483 -27 1,765   1 Notas em circulação 374,953 4,164 0
     

2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME   2 Responsabilidades para com contrapartes da área do euro
2.1 Fundo Monetário Internacional 29,842 244 1,370 expressas em euros
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, 2.1 Depósitos à ordem

empréstimos e outros 225,038 -1,280 12,178   (incluindo reservas obrigatórias) 114,493 9,493 0
254,880 -1,036 13,548  2.2 Facilidade de depósito 2,618 2,507 0

  2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME 14,383 -213 801  2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0

 2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 10 -6 0
  117,121 11,994 0

4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros    
4.1 Depósitos, investimentos em títulos 3 Certificados de dívida emitidos 7,876 0 0

e empréstimos 4,822 -175 -1   
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0   4 Responsabilidades para com outras 

4,822 -175 -1  entidades da área do euro expressas em euros
 4.1 Administração Pública 56,494 8,083 0

5 Créditos às contrapartes da área do euro   4.2 Outras 4,120 158 0
5.1 Operações principais de refinanciamento 161,988 13,016 0   60,614 8,241 0
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 74,996 0 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0  5 Responsabilidades para com não residentes na área do 
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0 0   euro expressas em euros 7,834 491 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 11,429 11,333 0   
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura 6 Responsabilidades para com residentes na área do 

adicional 404 3 0   euro expressas em ME 926 -161 60
5.7 Outros créditos 1,262 304 0   

250,079 24,656 0   7 Responsabilidades para com não residentes na área do 
euro expressas em ME

6 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros 23,521 -458 -12   7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 11,901 -717 610
  7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade

7 Crédito à Administração Pública expresso em euros 59,180 -469 0    de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
  11,901 -717 610

8 Outros activos 79,844 -1,020 5,164   
  8 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque 

 especiais pelo FMI 6,531 0 302
  
  9 Outras responsabilidades 54,714 -2,756 2,651

 
10 Contas de reavaliação 107,348 0 17,513

 
 11 Capital e reservas 53,374 2 129

   
     

Total do activo 803,192 21,258 21,265 Total do passivo 803,192 21,258 21,265
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